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Niekonwencjonalne uk³ady z udzia³em EPDM do zastosowañ technicznych
Na podstawie kauczuku EPDM przygotowano mieszanki o zmiennej zawartoœci sadzy pó³aktywnej oraz
zmiêkczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny. Zbadano w³aœciwoœci mechaniczne uzyskanych wulkanizatów: twardoœæ, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wyd³u¿enie przy zerwaniu. Uk³ady o najkorzystniejszych w³aœciwoœciach poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym. Na podstawie pomiarów
wspó³czynnika strat dielektrycznych oraz przenikalnoœci dielektrycznej wzglêdnej dokonano oceny badanych uk³adów pod wzglêdem ich przydatnoœci jako materia³ów izolacyjnych w elementach konstrukcyjnych sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych. Niekonwencjonalne zastosowanie polarnego plastyfikatora (chloroparafiny) do niepolarnego kauczuku (EPDM) wywo³a³o jego dyfuzjê na powierzchniê
izolacji. Takie rozwi¹zanie zapewnia dodatkowe uszczelnienie pomiêdzy izolacj¹ gumow¹ a prêtem zawieszeniowym. Dyfunduj¹cy plastyfikator pe³ni funkcjê dobrego odtwarzalnego zabezpieczenia przed
dzia³aniem czynników klimatycznych.
S³owa kluczowe: EPDM, izolatory, w³aœciwoœci dielektryczne, procesy starzeniowe

Unconventional systems based on EPDM rubber for technical
applications
Rubber compounds based on EPDM rubber with different content of carbon black and plasticizers: paraffin oil and chloroparaffin were obtained. Mechanical properties (hardness, tensile strength and elongation at break) of obtained vulcanizates were studied. The most promising systems were exposed to accelerated ageing tests. On the basis of dielectric loss and relative dielectric permittivity measurement tested systems were evaluated in the context of their use as insulating materials for railway and tram traction drive construction. Unconventional introduction of polar plasticizer (chloroparaffin) to the non-polar rubber (EPDM) induce its diffusion to the insulation surface. This provides additional sealing between insulation and suspension rod. Plasticizer diffusion is reproducible and act as good protection
against the harmful effects of climate.
Key words: EPDM, insulators, dielectric properties, ageing processes

1. Wprowadzenie
Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
(EPDM) jest syntetycznym kauczukiem zawieraj¹cym
w sk³adzie mery: etylenu, propylenu oraz nienasyconego
dienu (np. 1,4 heksadienu (1,4-HD), etylidenonorbornenu (ENB), dicyklopentadienu (DCPD)). Obecnie dostêpna jest na rynku szeroka gama kauczuków EPDM ró¿ni¹cych siê mas¹ cz¹steczkow¹, stosunkiem zawartoœci
etylenu do propylenu oraz iloœci¹ i rodzajem dienu
w ³añcuchu terpolimeru [1, 2]. Kauczuki EPDM mog¹
byæ wulkanizowane za pomoc¹ nadtlenków, np. nadtlenku dikumylu. Dziêki obecnoœci wi¹zañ podwójnych
mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie jako œrodka sieciuj¹cego siarki [1–3]. Odpowiednio przygotowane wulkanizaty EPDM dziêki obecnoœci nasyconego g³ównego
³añcucha etylenowo-propylenowego mog¹ wykazywaæ
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doskona³e w³aœciwoœci, takie jak: odpornoœæ na dzia³anie ozonu, podwy¿szonej temperatury, niektórych substancji chemicznych i promieniowania UV [4]. Maj¹ przy
tym dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i elektryczne
oraz zachowuj¹ du¿¹ elastycznoœæ nawet w niskiej temperaturze [5]. Kauczuki EPDM oferowane s¹ w postaci
olejowanej, mo¿na je zmiêkczaæ bez znacz¹cego wp³ywu
na parametry koñcowego produktu [6]. Wszystkie te
Dr in¿. El¿bieta Piesowicz w 1997 roku ukoñczy³a studia na Wydziale In¿ynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Szczeciñskiej. Zatrudniona jest na
stanowisku adiunkta w Zak³adzie Tworzyw Polimerowych Wydzia³u In¿ynierii
Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tytu³ doktora
nauk technicznych otrzyma³a w 2007 r. na Wydziale Technologii
i In¿ynierii Chemicznej Politechniki Szczeciñskiej. Specjalnoœæ –
technologia polimerów.
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w³aœciwoœci czyni¹ elastomery na podstawie EPDM
atrakcyjnym materia³em dla przemys³u maszynowego,
motoryzacyjnego, elektrycznego, budownictwa, a tak¿e
do wytwarzania przedmiotów codziennego u¿ytku [7].
Szeroki zakres zastosowañ uk³adów z EPDM sprawia, ¿e wykonane z niego elementy s¹ nara¿one podczas
eksploatacji na ró¿nego rodzaju oddzia³ywania zwi¹zane
z warunkami pracy: mechaniczne, termiczne, elektryczne (izolatory), a tak¿e na oddzia³ywania œrodowiska, takie jak opady atmosferyczne, promieniowanie s³oneczne
w zakresie podczerwieni i nadfioletu [8-10], agresywne
œrodowisko czy zanieczyszczenie powietrza [9, 10]. Oddzia³ywanie jednego lub kilku czynników prowadzi do
nieodwracalnych zmian w strukturze i w³aœciwoœciach
materia³u zarówno w skali molekularnej, jak i makroskopowej. W wyniku postêpuj¹cych procesów starzeniowych materia³ ulega depolimeryzacji, traci w³aœciwoœci
mechaniczne, termiczne i izolacyjne [11]. Dobór odpowiednich substratów oraz sposobu sporz¹dzenia mieszanki kauczukowej EPDM pozwala na uzyskanie materia³u o po¿¹danych w³aœciwoœciach eksploatacyjnych.
Obecnie wiele materia³ów poliolefinowych wykorzystywanych jest w przemyœle elektrotechnicznym. Ze
wzglêdu na dobre w³aœciwoœci izolacyjne, niskie straty
dielektryczne, ³atwoœæ produkcji i przetwórstwa wypieraj¹ one tradycyjne nieorganiczne materia³y, takie jak
szk³o czy ceramika. Wymagania stawiane materia³om
stosowanym w elektrotechnice to przede wszystkim
dobre w³aœciwoœci izolacyjne i ognioodpornoœæ [3, 5, 6].
Dziêki bardzo dobrym w³aœciwoœciom elektrycznym
EPDM jest materia³em stosowanym w produkcji przewodów i kabli przeznaczonych do niskiego i œredniego
napiêcia (do 35 kV). Mimo dobrych w³aœciwoœci izolacyjnych jest jednak palny. Ognioodpornoœæ EPDM mo¿na uzyskaæ w wyniku wprowadzenia do mieszanki
sk³adników przeciwp³omieniowych: fluorowcopochodnych lub wodorotlenków metali. Obecnie, g³ównie ze
wzglêdów ekologicznych, w tym celu stosowane s¹ substancje bezhalogenowe. Dobr¹ alternatyw¹ dla substancji halogenowych jest wodorotlenek glinu (ATH). Jest
tani, a podczas jego spalania nie wydzielaj¹ siê substancje ¿r¹ce i toksyczne [3, 6]. W swoich badaniach Canaund C. i in. [6] dowiedli, ¿e do uzyskania odpowiedniej ognioodpornoœci EPDM konieczne jest wprowadzenie do mieszanki minimum 160 phr ATH. Najlepsz¹
ognioodpornoœæ przy zachowaniu dobrych w³aœciwoœci
elektrycznych i mechanicznych uzyskano w przypadku
mieszanek zawieraj¹cych 170 phr ATH oraz 7,5 phr sadzy [6]. Now¹ obiecuj¹c¹ metodê otrzymywania ognioodpornych produktów EPDM do zastosowañ w elektrotechnice zaproponowa³ Du L. i wsp. [12]. Zespó³ ten
w swoich badaniach wykorzysta³ do modyfikacji kauczuku otrzymany na drodze syntezy PDP (pentaerythritol tetra(o-diaminobenzene phosphoramidate), materia³
pêczniej¹cy pod wp³ywem ognia. Szczególnie dobre
w³aœciwoœci wykazuje mieszanka o zawartoœci 60 phr
PDP i 20 phr sadzy. Jest ona niepalna, nietoksyczna i nie
powoduje wydzielania dymu [12].
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Bardzo wysokie wymagania stawia siê materia³om
elektroizolacyjnym stosowanym w elektrowniach j¹drowych i okrêtach podwodnych z napêdem j¹drowym [13].
Nara¿one s¹ one na podwy¿szone t³o promieniowania
jonizuj¹cego (gamma) [11, 14, 15]. Rozwi¹zaniem wyd³u¿aj¹cym czas pracy materia³ów izolacyjnych z EPDM
w takich warunkach jest dodatek do mieszanek montmorylonitu (MMT) modyfikowanego oktadecyloamin¹.
Ju¿ 5 phr modyfikowanego nape³niacza znacznie poprawia odpornoœæ materia³u na niszcz¹ce dzia³anie promieniowania gamma [14].
Wulkanizaty EPDM s¹ czêsto wykorzystywane jako
materia³y uszczelniaj¹ce w ró¿nych ga³êziach przemys³u. Bardzo dobrym rozwi¹zaniem do tego rodzaju zastosowañ mo¿e byæ wykorzystanie mieszanki samouszczelniaj¹cej [16]. Uzyskanie w³aœciwoœci samouszczelniaj¹cych jest mo¿liwe poprzez wprowadzenie do EPDM
wosków poliolefinowych i wêglowodorów chloroparafinowych, które dyfunduj¹c z wnêtrza mieszanki na jej
powierzchniê powoduj¹ uszczelnienie po³¹czenia. Utracona warstwa uszczelniaj¹ca (na skutek np. wytarcia)
jest zdolna do odtworzenia siê w stosunkowo krótkim
czasie. Dodatkowo dyfunduj¹ce na powierzchniê substancje woskowate zapewniaj¹ jej hydrofobowoœæ. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹ dobre w³aœciwoœci
dielektryczne tego typu wulkanizatów [16].
W ostatnich latach prowadzone s¹ intensywne badania nad opracowaniem i wdro¿eniem wysokowydajnych
ogniw paliwowych z membran¹ do wymiany protonów
(PEMFC) [17, 18].
Komercjalizacja takich uk³adów wymaga ich dopracowania. Szczególnie s³abym punktem takich ogniw jest
brak szczelnoœci. Zgodnie z przyjêtymi standardami
uk³ady takie musz¹ charakteryzowaæ siê niezawodnym
dzia³aniem przez przynajmniej 5000 h w szerokim zakresie temperatury [17]. Wstêpne badania w warunkach
symuluj¹cych œrodowisko pracy ogniwa (t = 80°C; roztwór: 12 ppm H2SO4 i 1,8 ppm HF) potwierdzi³y przydatnoœæ EPDM do tego typu zastosowañ. Analiza
ATR-FTIR przeprowadzona po 35 tygodniach starzenia
nie wykaza³a zmian w strukturze chemicznej materia³u.
Wyniki mikroindentacji i analizy DMA próbek poddanych starzeniu nieznacznie ró¿ni³y siê od wartoœci uzyskanych dla materia³u wyjœciowego [18].
Du¿e zainteresowanie naukowców i przemys³u budz¹ elastomery termoplastyczne (TPE) wytwarzane
z mieszanin polimerów. W pewnym zakresie temperatury ³¹cz¹ one w sobie w³aœciwoœci usieciowanych chemicznie kauczuków z ³atwoœci¹ przetwarzania i recyklingu termoplastów [19, 20]. Kauczuk EPDM wykazuje szczególn¹ kompatybilnoœæ z polipropylenem (PP)
i polietylenem (PE). Wulkanizaty termoplastyczne (TPV)
wytwarzane s¹ metod¹ dynamicznej wulkanizacji mieszaniny PP/EPDM lub PE/EPDM w stanie stopionym,
w warunkach mieszania œcinaj¹cego. W³aœciwoœci TPV
silnie zale¿¹ od rodzaju i udzia³u u¿ytych sk³adników,
a tak¿e od obecnoœci i typu modyfikatorów, takich jak
nape³niacze czy zmiêkczacze. Na w³aœciwoœci koñcowe-
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go wyrobu ma te¿ wp³yw stopieñ i sposób jego usieciowania [19, 21].
W niniejszym artykule zaprezentowano niekonwencjonalne uk³ady EPDM z udzia³em polarnego plastyfikatora (chloroparafiny).W uzyskanych materia³ach plastyfikator dyfunduje na powierzchniê kauczuku (EPDM),
zapewniaj¹c dodatkowe uszczelnienie pomiêdzy izolacj¹
gumow¹ a prêtem zawieszeniowym. Dyfunduj¹cy plastyfikator dodatkowo pe³ni funkcjê dobrego odtwarzalnego zabezpieczenia przed dzia³aniem czynników klimatycznych. Tego typu materia³y mog¹ znaleŸæ zastosowanie jako elementy konstrukcji wystawionych na dzia³anie zmiennych warunków atmosferycznych, np. w izolatorach kolejowych i tramwajowych sieci trakcyjnych.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Przedmiotem badañ by³y wulkanizaty kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) z udzia³em
merów etylidenonorbornenu (ENB) jako sekwencji dienowych. Do badañ u¿yto EPDM o zawartoœci etylenu
52,2÷57,8% wag., etylidenonobornenu 3,7÷4,9% wag.,
lepkoœci Mooneya 41÷51 w 125°C, o nazwie handlowej
Keltan 512, firmy Lanxess. Wykonano 8 mieszanek na
podstawie kauczuku EPDM, o zró¿nicowanej zawartoœci
sadzy pó³aktywnej, oleju parafinowego i chloroparafiny
(zgodnie z Tabel¹ 1). Ponadto wszystkie mieszanki zawiera³y w sta³ej iloœci: glicerynê, wosk polietylenowy,
stearynê, uwodniony tlenek glinu, tlenek antymonu(III)
oraz nape³niacze: kredê i krzemionkê. Jako przeciwutleniacz zastosowano 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinolinê (TMQ). W sk³ad zespo³u sieciuj¹cego wchodzi³a siarka oraz przyspieszacze wulkanizacji: MBTS (disiarczek
2-merkaptobenzotiazolu), TMTD (disiarczektetrametylotiuramu), ZDBC (dibutyloditiokarbaminian cynku)
i Tioheksam (N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid). Funkcjê aktywatora wulkanizacji pe³ni³a biel
cynkowa. Sk³ad mieszanki EPDM opracowano wg za³o¿eñ patentu PL 166296 B1 [16].
Mieszanki kauczukowe sporz¹dzono za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej. Proces wulkanizacji prowadzono
przez 10 min w prasie laboratoryjnej w temperaturze
150°C, pod naciskiem 5 MPa.

2.2. Metodyka
Zgodnie z norm¹ PN-ISO 37:2007 okreœlono w³aœciwoœci mechaniczne otrzymanych wulkanizatów. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (TSb) i % wyd³u¿enia przy zerwaniu (Eb) wyznaczono na maszynie wytrzyma³oœciowej
Instron (model 4206 – 006). Ka¿da przedstawiona wartoœæ jest œredni¹ z siedmiu pomiarów.
Twardoœæ wulkanizatów zbadano wed³ug normy
ISO 7619-1:2010 z wykorzystaniem twardoœciomierza
Shore’a typu A (Zwick GmbH).
Próbki wybranych wulkanizatów poddano badaniom odpornoœci na d³ugotrwa³e dzia³anie œwiat³a w komorze do przyspieszonych badañ starzeniowych (Xenotest, Heraeus Holding GmbH). Naœwietlano je w sposób
ci¹g³y, u¿ywaj¹c do tego celu ksenonowej lampy ³ukowej
o mocy 1500W. Temperatura w komorze roboczej aparatu wynosi³a 40°C±5°C, przy zastosowaniu naprzemiennego cyklu (15 min zraszania /15 min przerwy) wilgotnoœæ ulega³a wahaniom w zakresie 80% ±5%. Jedna
godzina eksperymentu w aparacie w takich warunkach
odpowiada ok. 600 godz. w warunkach typowych dla klimatu umiarkowanego [22].
Okreœlono wartoœci podstawowych parametrów istotnych dla materia³ów elektroizolacyjnych. U¿ywaj¹c
mostka Scheringa (Tettex typ 2821/ZK) wyznaczono
wspó³czynniki strat dielektrycznych (tgd) oraz przenikalnoœæ dielektryczn¹ wzglêdn¹ (e). Wspó³czynniki wyznaczono dla materia³ów przed i po wystawieniu na
dzia³anie nara¿eñ d³ugotrwa³ych. Pomiary rezystywnoœci skroœnej wykonano zgodnie z norm¹ PN-88/E-04405.
Testy przeprowadzono za pomoc¹ elektrometru 6517A
(Keithley Instruments Inc.) przy przy³o¿onym napiêciu
pomiarowym 300V.

3. Wyniki badañ i dyskusja
Zmieniaj¹c zawartoœæ sadzy pó³aktywnej oraz zmiêkczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny w stosunku
do pozosta³ych sk³adników, otrzymano uk³ady o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach mechanicznych. W³aœciwoœci
mechaniczne badanych wulkanizatów kauczuku EPDM
zestawiono w Tabeli 2. Analizuj¹c otrzymane wyniki,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
wp³yw ma zawartoœci oleju parafinowego i chloroparafi-

Tabela 1. Sk³ad badanych mieszanek kauczukowych w odniesieniu do 100 czêœci kauczuku (phr)
Table 1. Composition of the rubber compounds in parts per hundred rubber (phr)
Sk³adniki mieszanki, phr
Kauczuk EPDM

Oznaczenie próbki
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sadza pó³aktywna

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

Olej parafinowy

50

30

30

50

30

50

50

30

Chloroparafina 40%

30

40

30

40

40

30

40

30

314,9

314,9

314,9

314,9

314,9

314,9

314,9

314,9

Pozosta³e sk³adniki
mieszanki kauczukowej
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Tabela 2. Podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów EPDM
Table 2. The basic mechanical properties of EPDM vulcanizates
Oznaczenie próbki

W³aœciwoœci

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

58

60

60

62

63

62

62

63

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (TS), MPa

3,290

3,800

4,210

3,200

4,190

3,850

3,600

4,300

Wyd³u¿enie przy zerwaniu (Eb), %

1019

960

980

980

840

850

800

760

ny. Najwy¿sz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (powy¿ej
4 MPa) wykazywa³y wulkanizaty, w których sumaryczny
udzia³ oleju parafinowego i chloroparafiny wynosi³
60 phr. Stwierdzono wyraŸny wp³yw obecnoœci sadzy
pó³aktywnej na wyd³u¿enie gumy przy zerwaniu. Wulkanizaty zawieraj¹ce sadzê (P1–P4) charakteryzuj¹ siê
wyd³u¿eniem przy zerwaniu przynajmniej o 100% wiêkszym ni¿ wulkanizaty, które nie zawieraj¹ tego sk³adnika
(P5–P8). Nie odnotowano znacz¹cego wp³ywu sk³adu
mieszanki na twardoœæ badanych wulkanizatów EPDM.
Do przeprowadzenia testu przyspieszonego starzenia na
radiacjê s³oneczn¹ wytypowano trzy wulkanizaty o najkorzystniejszych w³aœciwoœciach mechanicznych, takich
jak Eb ³ 960% i twardoœæ ³ 60°Sh A, oznaczone symbolami P2, P3 i P4.
Analiza procesu starzenia pozwala na wyró¿nienie
dwóch etapów przemian zachodz¹cych w strukturze polimerowych materia³ów izolacyjnych: starzenie wstêpne
i starzenie istotne.
W pierwszym etapie nastêpuje stabilizacja struktury
molekularnej, która wi¹¿e siê z popraw¹ w³aœciwoœci
elektrycznych materia³ów (wzrostem rezystywnoœci,
spadkiem stratnoœci) oraz relaksacj¹ naprê¿eñ wewnêtrznych [23]. Izolatory wystawione na d³u¿szy okres
nara¿eñ elektrycznych, termicznych i œrodowiskowych
ulegaj¹ procesowi starzenia istotnego – degradacji uk³a-

1013

P2
P3
P4

rezystywnoœæ [W]

1012

1011

1010

109

du charakteryzuj¹cej siê pogorszeniem w³aœciwoœci
mechanicznych i elektrycznych.
D³ugotrwa³e nara¿enie na dzia³anie œwiat³a z zakresu UV-vis pochodz¹cego z lampy ksenonowej nie pozostaje bez wp³ywu na w³aœciwoœci elektryczne badanych
wulkanizatów. Na Rysunku 1 przedstawiono charakter
zmian rezystywnoœci izolacji EPDM poddanej d³ugotrwa³emu naœwietlaniu. Przed rozpoczêciem procesu
starzenia najkorzystniejsze w³aœciwoœci izolacyjne wykazywa³ wulkanizat oznaczony symbolem P4. Pierwszy
i drugi cykl starzenia (odpowiednio 50 i 100 h w komorze Xenotestu) powodowa³ wzrost rezystywnoœci wszystkich badanych uk³adów. Dalsze naœwietlanie powoduje
spadek rezystywnoœci do wartoœci zbli¿onych do wyjœciowych, a nastêpnie ich stabilizacjê.
Zaobserwowano du¿e zmiany we w³aœciwoœciach
dielektrycznych badanych izolacji zachodz¹ce pod wp³ywem starzenia. Pocz¹tkowe cykle spowodowa³y znaczn¹
poprawê w³aœciwoœci izolacyjnych badanych materia³ów.
Po 50 h naœwietlania zanotowano obni¿enie wartoœci
wspó³czynnika strat dielektrycznych (tgd) o rz¹d wielkoœci (Rys. 2). Najni¿sz¹ wartoœæ wspó³czynnika strat
dielektrycznych obserwuje siê po 100 h ekspozycji. Nastêpne cykle starzeniowe powoduj¹ niewielki wzrost tgd.
Podobn¹ tendencjê spadkow¹ po dwóch pierwszych
okresach starzenia wykazuje przenikalnoœæ dielektryczna (e) badanych uk³adów EPDM (Rys. 3). Analogicznie

P2
P3
P4

0,12

wspó³czynnik strat dielektrycznych

Twardoœæ, °Sh A

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

108
0

50

100

150

200

250

0

czas naœwietlania [h]

100

150

200

250

czas naœwietlania [h]

Rys. 1. Zale¿noœæ rezystywnoœci skroœnej (rv) od czasu
starzenia
Fig. 1. Effect of exposure time on volume resistivity (rv) of
EPDM rubber
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Rys. 2. Zale¿noœæ wspó³czynnika strat dielektrycznych
(tgd) od czasu starzenia
Fig. 2. Effect of exposure time on loss angle (tgd) of EPDM
rubber
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Rys. 3. Zale¿noœæ przenikalnoœci dielektrycznej wzglêdnej (e) od czasu starzenia
Fig. 3. Effect of exposure time on relative permittivity (e)
of EPDM rubber

jak tgd, po 100 h ekspozycji na promieniowanie s³oneczne przenikalnoœæ dielektryczna badanego uk³adu ulega
stabilizacji, a w nastêpnych cyklach starzeniowych nieznacznie roœnie.
Przedstawione zmiany we w³aœciwoœciach dielektrycznych zachodz¹ce na skutek d³ugotrwa³ych nara¿eñ
mog¹ sugerowaæ zachodzenie zmian w strukturze uk³adów izolacyjnych. Po zakoñczeniu procesów utwardzania stan termodynamiczny uk³adu nie jest stabilny
i mo¿e ulegaæ dalszym zmianom, nawet w niskich temperaturach [23]. Procesy te s¹ zwi¹zane z tzw. kondycjonowaniem izolacji, polegaj¹cej na zmniejszeniu wolnych
przestrzeni, redukcji wewnêtrznych naprê¿eñ mechanicznych. Zmniejszenie ruchliwoœci molekularnej ogranicza migracjê jonów i procesy polaryzacyjne, co z kolei
przek³ada siê na zmniejszenie przewodnictwa, wspó³czynnika strat dielektrycznych i przenikalnoœci dielektrycznej uk³adu [23, 24]. Szybki wzrost rezystywnoœci
elektrycznej, szczególnie po pierwszych cyklach naœwietlania, mo¿e byæ równie¿ spowodowany dowulkanizowaniem badanych uk³adów w warunkach prowadzenia testu.
Badane w³aœciwoœci elektryczne w czasie naœwietlania do ok. 200 h wskazuj¹ na przebieg charakterystyczny dla etapu starzenia wstêpnego, w którym nastêpuje
stabilizacja w³aœciwoœci uk³adu izolacyjnego. Korzystne
jest zastosowanie polarnego plastyfikatora (chloroparafiny), który stopniowo uwalnia siê pod wp³ywem dzia³aj¹cego œwiat³a i tworzy fizyczn¹ pow³okê antyozonow¹.
Jest to efekt po¿¹dany dla tego typu zastosowania – na
izolatory trakcyjne do sieci kolejowych i tramwajowych.

4. Podsumowanie
W zale¿noœci od zastosowanego kauczuku EPDM
i wprowadzonych do niego w procesie przetwórczym
dodatków otrzymuje siê materia³y o ró¿nych w³aœciwoœ-

TOM 19

ciach. Zró¿nicowane œrodowisko pracy detali z kauczuku EPDM obliguje do wybrania mieszanki odpowiedniej
do danego zastosowania.
Zmieniaj¹c zawartoœæ sadzy pó³aktywnej oraz zmiêkczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny w stosunku
do pozosta³ych sk³adników, otrzymano 8 wulkanizatów
o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach mechanicznych. Trzy
mieszanki o najkorzystniejszych w³aœciwoœciach wystawiono na d³ugotrwa³e dzia³anie œwiat³a w komorze aparatu do przyspieszonych badañ starzeniowych. Po ka¿dym cyklu badano w³aœciwoœci elektryczne uk³adów.
W badanym zakresie wszystkie wulkanizaty wykazywa³y podobne w³aœciwoœci dielektryczne. Gwa³towne zmiany rezystywnoœci, wspó³czynnika strat dielektrycznych
i przenikalnoœci dielektrycznej po pierwszych cyklach
starzenia wi¹¿¹ siê z porz¹dkowaniem wewnêtrznej
struktury (morfologii) uk³adu. Kontynuacja starzenia
skutkuje stabilizacj¹ wartoœci wszystkich badanych parametrów. Przeprowadzone testy pozwalaj¹ stwierdziæ,
¿e izolacje tego typu mog¹ byæ u¿ywane przez bardzo
d³ugi czas, w ciê¿kich warunkach œrodowiskowych, bez
utraty w³aœciwoœci elektrycznych.
W niniejszym artykule przedstawiono w³aœciwoœci
mechaniczne badanych wulkanizatów przed dzia³aniem
nara¿eñ d³ugotrwa³ych. Dalsze prace nad zastosowaniem tego typu uk³adów w przemyœle elektroizolacyjnym powinny równie¿ obejmowaæ analizê zmian w³aœciwoœci mechanicznych po procesie starzenia.
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